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Welkom en mededelingen 

Bemoediging en Groet 

Aansteken Paaskaars 

Openingsgebed   

Zingen  Jezus is de Goede Herder 
Refrein 
Jezus is de goede herder 
Jezus Hij is overal 
Jezus is de goede herder 
Brengt mij veilig naar de stal 

1. Als je 's avonds niet kunt slapen 
Als je bang in 't donker bent 
Denk dan eens al die schapen 
Die de Heer bij name kent 
Refrein 

2. En wanneer je soms alleen bent 
En je hart is vol verdriet 
Denk dan aan de goede herder 
Hij vergeet Zijn schaapjes niet 
Refrein  

Lezen   Psalm 23 (Bijbel in Gewone Taal) 
door Marieke Oostveen 
Een lied van David. 
De Heer zorgt voor mij, 
zoals een herder voor zijn schapen zorgt. 
Hij geeft me alles wat ik nodig heb. 
Hij leidt mij, zoals een herder zijn schapen leidt 
naar groen gras en fris water. 
Bij de Heer ben ik veilig, 
hij geeft mij nieuwe kracht, zo goed is hij. 
Ik ben niet bang, ook al is er gevaar, 
ook al is het donker om mij heen. 
Want u bent bij mij, Heer. 
U beschermt me, u geeft mij moed. 
U nodigt mij uit in uw tempel. 
U zorgt goed voor mij. 
U geeft me te eten en te drinken, meer dan genoeg. 
En al mijn vijanden kunnen dat zien. 
U geeft me geluk en liefde, altijd en overal. 
Ik zal bij u zijn in uw tempel, 
mijn hele leven lang. 



Overdenking 

Muziek   

Gedicht  Psalm 23: ‘Vrolijk schaap’ (Karel Eykman)  
Was ik een schaap was hij mijn herder.  
Was ik een schaap bracht hij mij verder.  
Hij wist waar groen grasland was en fris en helder water.  
Als ik weg wilde lopen gaf hij mij een tik met zijn stok.  
En was ik zoek ging hij mij zoeken.  
Was ik stom ging ik verdwalen Hij keerde om om mij te halen.  
Ik was niet bang want hij was bij me.  
Al moesten we langs smalle enge paden ik durfde best,  
want leeuwen of wolven jaagt hij de stuipen op het lijf.  
Wie kwaad wil doen, lacht hij vierkant uit.  
Ik voelde mij goed ik kon op hem bouwen.  
Ik kreeg weer moed had weer vertrouwen.  
Hij moedigt mij aan en maakt mij dapper.  
Met hem erbij lukt het mij alle dagen van mijn leven.  
Was ik een schaap dan wist ik het wel. 

Gebeden 
Onze Vader  Elly en Rikkert 

Wegzending en zegen 
Zingen  Lied 416: 1, 2 en 4  
1. Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

2. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

4. Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn.


